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QGEP adquire participação em 8 Blocos na 11ª Rodada da ANP
Rio de Janeiro, 15 de Maio de 2013 – A QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa: QGEP3),
informa hoje que sua controlada Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (“Companhia”,
“QGEP”) adquiriu participação em 8 blocos na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a primeira licitação promovida pelo governo desde
Dezembro de 2008 envolvendo ativos em áreas marítimas no Brasil.
A QGEP desembolsará R$94,9 milhões em bônus de assinatura pela participação em 8 blocos
exploratórios, sendo o operador em 5 concessões. O investimento em aquisição de dados
sísmicos líquido para a QGEP está estimado em aproximadamente US$30-40 milhões nos
próximos dois anos. Adicionalmente, estão previstos pelo menos quatro poços exploratórios, que
devem ser perfurados a partir de 2017. Os blocos adquiridos pela QGEP estão distribuídos ao
longo de cinco diferentes bacias e possuem área total de 5.785 km2.
“Este é um marco importante para a QGEP e demonstra nossa estratégia de expansão e
diversificação do portfólio exploratório, nos posicionando para um crescimento sustentável no
longo-prazo. Além disso, temos agora a oportunidade de trabalhar com parceiros globais e
companhias independentes da indústria de óleo e gás na exploração dessas cinco promissoras
bacias,” comentou Lincoln Guardado, Diretor Geral da QGEP.
Segue abaixo uma tabela que apresenta os 8 blocos adquiridos pela QGEP na 11ª Rodada da
ANP:
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Um total de 289 blocos, localizados em 11 estados brasileiros totalizando 155.800 km2 foram
oferecidos a 64 companhias nacionais e internacionais que foram qualificadas para o leilão.
Localizados em onze bacias sedimentares no Brasil, 166 são blocos marítimos, sendo 94 em
águas profundas e 72 em águas rasas e os 123 blocos restantes são localizados em terra. O valor
total arrecadado pela ANP na 11ª Rodada foi de R$ 2,8 bilhões.

Para mais informações, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da QGEP:
Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. é a maior empresa produtora de controle privado no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) do Brasil, e a única empresa privada brasileira a operar na área premium do pré-sal no
País. A QGEP foi qualificada pela ANP para atuar como Operador A em Águas Profundas e Ultraprofundas. A
Companhia possui um diversificado portfólio de ativos de alta qualidade e potencial de exploração e
produção. Adicionalmente, possui 45% de participação na concessão do Campo de Manati, localizado na
Bacia de Camamu, que é um dos maiores campos de gás natural não associado em produção no Brasil. O
Campo de Manati está em operação desde 2007 e possui capacidade média de produção de cerca de 6
milhões de m3 por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri

